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مقاله پژوهشی

طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران
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دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
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(تاریخ دریافت - 97/2/1 :تاریخ پذیرش)98/2/6 :

چکیده
برخورداری از الگوی حکمرانی مطلوب و سیاستهای همراستا ،الزمه ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت است.
در مقاله حاضر ،با هدف دستیابی به الگوی حکمرانی و سیاستهای مطلوب ارتقاء شفافیت اقتصادی ،اسناد سیاستی
دو کشور ایران و سنگاپور ،همراه با فایل کتبی مصاحبه با  13نفر از خبرگان سیاستگذاری و مبارزه با مفاسد دولتی
مورد بررسی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت .بر اساس یافتههای این پژوهش ،الگوی حکمرانی مطلوب برای
ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران مبتنی بر حکمرانی شبکه ای با  9مقوله اصلی و  24مقوله فرعی سیاستی ارائه
گردید .در نهایت راهکارهای سیاستی برای ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران پیشنهاد شد.
واژگان کلیدی .:الگوی شفافیت ،حکمرانی شبکهای ،شفافیت اقتصادی دولت ،فساد دولتی.
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مقدمه
شفافیت یکی از شاخصهای حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولتها
از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت با مهمترین اثر آن،
یعنی پایین آمدن فساد دولتی شناخته میشود .البته شفافیت و فساد مفاهیم کامالً منطبقی بر
یکدیگر نیستند ( ،)Bauhr & Grimes, 2012اما در واقع این دو مفهوم را دو روی یک سکه
میدانند ()Amiri et al., 2017؛ به گونهای که اندیشمندان بهترین شاخص اندازهگیری شفافیت
دولت را شاخص «ادراک فساد ( 2»)CPIمعرفی میکنند ( .)Bauhr & Grimes, 2012ایران
اقدامات بسیاری را برای ارتقاء شفافیت انجام داده است و حتی در سال  13۸۸نیز به «کنوانسیون
سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد» 3پیوسته است .همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم
در اسناد باالدستی کشور مانند «سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی» نیز مورد تأکید قرار گرفته
و قوانینی همچون «قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده است .اما با این
وجود نتایج قانع کنندهای در زمینه شفافیت کسب نشده است (عبدالملکی .)1395 ،به نحوی که
با بررسی رتبهبندی سازمان شفافیت بین الملل از سال  2012تا کنون ،که در شکل ( )1آمده
است ،مشاهده میگردد که تغییر محسوسی در امتیازات کسب شده در زمینه شفافیت حاصل
نشده و ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته و نهایتاً موفق به کسب امتیاز  30شده
است .این در حالی است که ،سنگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم ،در جمع
شفافترین کشورهای جهان قرار دارد ،و از سال  2012تا کنون ،کمترین امتیازی که کسب نموده،
امتیاز  ۸4است.
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شکل  -1جایگاه ایران و سنگاپور بر روی نمودار .CPI

بنابراین ،این سؤال اساسی مطرح میشود که چگونه میتوان به ارتقاء سطح شفافیت اقتصادی
در دولت دست یافت و فساد دولتی را کنترل نمود؟ یکی از عواملی که اندیشمندان در پاسخ به
این سؤال توصیه میکنند ،توجه به الگوی حکمرانی و تشکیل سیاستهای مطلوب و همراستا
با الگوی حکمرانی برای شفافیت و مبارزه با فساد است (شاه آبادی و پورجوان13۸9 ،؛
 .)Karhula, 2015; Chiang Shih, 2010; Robinson, 2015البته در این مطالعات به اینکه کدام
2 - Corruption Perception Index
)3 - United Nations Convention against Corruption (UNCAC
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الگوی حکمرانی { )1اداره عمومی سنتی؛  )2مدیریت دولتی جدید یا  )3حکمرانی شبکهای
(استفن آزبورن })2006 ،بهترین الگو برای ارتقاء شفافیت است و اینکه سیاستهای همراستا با
آن الگوی حکمرانی برای ارتقاء شفافیت کدام است ،اشارهای نشده است .بنابراین پژوهش
حاضر ،با هدف دستیابی به الگویی برای ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت ،در پاسخ به این سؤال
که «کدام الگوی حکمرانی (اداره عمومی سنتی ،مدیریت دولتی جدید ،یا حکمرانی شبکهای)
الگوی مطلوب برای ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت است و سیاستهای همراستا با آن کدام
است؟» شکل گرفت .یکی از راههای یافتن پاسخ این سؤال ،بررسی تجربه کشورهای موفق در
این زمینه است .چرا که در این کشورها بین الگوی حکمرانی ،ساختار ،سیاستها و وظایف آن
همبستگی باالیی وجود دارد (هدی :1995 ،ترجمه الوانی و معمارزاده تهرانی .)13۸1 ،بر همین
اساس ،کشور سنگاپور برای درسآموزی و دستیابی به الگوی حکمرانی و سیاستهای مطلوب
شفافیت اقتصادی دولت انتخاب شد .چرا که سنگاپور کشوری است که نتایج ارزندهای را در
ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد دولتی به دست آورده است و از این جهت همواره مورد توجه
کشورهای جهان بوده است (محبعلی1394 ،؛ هاشمی شاهرودی .)2۸ :1394 ،عالوه بر این،
بزرگی اقتصاد سنگاپور تقریباً با اقتصاد کشور ایران برابری میکند و همچنین ،همانند ایران با
درصد قابل توجهی از مردم مسلمان ( ،)Govtech, 2018در گذشته درگیر استعمار غرب بوده
( )Hin, 2011و در اوت  1965به جمهوری مستقل سنگاپور تبدیل شده است (محبعلی.)1394 ،
الگوی حکمرانی و سیاستهای مناسب دولت سنگاپور موجب شده است تا با ارتقاء شفافیت
اقتصادی ،فساد کالن دولتی زمان مستعمرگی و ناشی از سیاستها و فرآیندهای بریتانیایی که
باعث فقر مردم این کشور شده بود ریشهکن گردد ( )Hin, 2011و اقتصاد سنگاپور نجات یابد
(عارفی ،)1394 ،به نحوی که بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در سال  ،201۸تولید
ناخالص داخلی آن به حدود  347میلیارد دالر رسیده است .این در حالی است که این کشور از
نظر وسعت کوچکتر از تهران است ،و مثل ایران نفت و گاز هم ندارد و به خوبی نماینده
کشورهایی است که با شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی ،اقتصاد خود را مقاوم ساخته است .به
همین دلیل است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی ،تایلند ،ویتنام و حتی چین ،از
سیاستها و روشهای دولت سنگاپور به عنوان الگویی برای رشد و توسعه بهرهبرداری میکنند
(محبعلی.)1394 ،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شفافیت اقتصادی
ریشههای مفاهیمی چون «دولت باز» و «شفافیت» در علوم سیاسی را میتوان در تالشهای
انجام شده برای دموکراتیکتر شدن جوامع و آزادسازی و شفافسازی معامالت دولتی مشاهده
نمود ( .)Oracle, 2012شفافتیتت یک مفهوم چند وجهی است که گاهی تعاریف بسیار کتوتاه
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بینانهای از آن ارائته میشود ،به گونهای که تنها مترادف با «ارائه اطالعات» دانسته شده و با این
تعاریف محدود شده است ( .)Bauhr & Grimes, 2012به طوری که در بهترین حالت ،شفافیت
دولتی را ارائه عمومی اطالعات کامل ،خنثی (بدون جهتگیری سیاسی) ،و قابل استفادهی دولت-
ها و سازمانهای دولتی درسه حوزهی  .1ظرفیت عملیاتی( 4قابلیتهای اجرایی ،مالی،
تکنولوژیکی ،نتایج هزینه ت کیفیت خدمات و اقدامات مدیریتی انجام شده جهت بهبود آنها)؛
.2گزارههای ارزشی( 5ارزشها ،پیامدهای اجتماعی ارزشمند و مورد تمایل ،و بترنامههای آتی)؛
و .3محیط اختیار( 6فترآیتند تصمیمگیری ،دلیل تصمتیمات اتخاذ شده و احتماالً مداختالتی که
در تصمیمگیریها رخ داده است ،ذینفعان ،حوزه اختیارات ،و مدیران مسئول) معرفی کردهاند
( .)Douglas and Meijer, 2016باید دقت داشت که شفافیت تنها ارائه اطالعات نیست .بر همین
اساس ،کترل ( )1999شفافیت را قابلیت دستیابی عموم مردم به مسائل مرتبط با آنها ،امکان
مشارکت شهروندان در تصمیمات سیاسی ،و پاسخگویی دولت به نظرات مردم و فرآیندهای
قانونی معرفی میکند ( .)Fairbanks, Plowman & Rawlins, 2007شفافیت زمانی معنا مییابد
که مانعی برای سوء استفاده از قدرت ( ،)Flyverbom, Christensen & Hansen, 2015ابزاری
برای پاسخگو نگاه داشتن مدیران دولتی و کاهش فساد ،و عاملی برای افزایش اعتماد عمومی
باشد .به همین منظور است که سازمان شفافیت بین الملل در تعریف خود از شفافیت ،به
موضوعاتی همچون نادیده گرفته شدن قوانین ،برنامهها ،فرآیندها و اقدامات توجه میکند و
شفافیت را دانستن پاسخ پرسشهایی از قبیل «چرا؟»« ،چگونه؟»« ،چه چیز؟» ،و «تا چه اندازه؟»،
معرفی میکند .از نظر این سازمان ،شفافیت است که تضمین میکند مقامات دولتی ،کارمندان
دولت ،مدیران ،اعضای هیئت مدیره و بازرگانان ،واضح و قابل درک عمل میکنند و فعالیتهای
خود را گزارش میدهند .این بدان معنی است که عموم مردم میتوانند آنها را مسئول و
پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود نگاه دارند .آنها شفافیت را مطمئنترین راه محافظت در
برابر فساد دانسته که به افزایش اعتماد مردم به دولت ،نهادها و مؤسسات کمک میکند
) (TI, 2018و باعث میشود تا اقتصاد بر پایه اعتماد مردم و مشارکت شهروندان شکل گرفته و
تقویت شود (محسنی .)1393 ،چنین اقتصادی به یک ملت امکان میدهد که ،آسیبپذیریهای
اقتصادی را کاهش داده و روند رو به رشد و شکوفایی پایدار آن را محفوظ نگاه دارد (هزاوئی
و زیرکی حیدری .)1393 ،به همین منظور ،اندیشمندان همواره برای یافتن شاخصها ،ملزومات
و متغیرهای تأثیرگذار بر ارتقاء شفافیت کوشیدهاند ،و تا کنون شاخصهای مختلفی را مطرح
کردهاند که در جدول ( )1به طور خالصه به آنها اشاره شده است:

4 - Operational Capacity
5 - Value Proposition
6 - Authorizing Environment
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ردیف

جدول  -1متغیرهای تأثیرگذار بر ارتقاء شفافیت اقتصادی
متغیر اثرگذار

1

موجود بودن اطالعات

2

3
4

وجود سیستم ثبت و ضبط دقیق اطالعات و

(قلیپور و نیک رفتار13۸5 ،؛

مستندسازی فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی و مالی

)Lindstedt and Naurin, 2006

دولت باز  /دسترسی آزاد

میزانی که اطالعات به طور ساده و بدون هزینه در

به اطالعات

اختیار مردم قرار میگیرد.

;(Bauhr and Grimes, 2012
; Lindstedt and Naurin, 2006
)Meijer et al., 2015

رعایت  3اصل «جامعیت»« ،قابل استفاده بودن» ،و

;(Douglas and Meijer, 2016
)Cucciniello and Nasi, 2014

حمایت از گزارشگران

میزان حمایتهای مؤثر از سوتزنان (گزارشگران)

تخلتف

تخلف در مقابل اقدامات تالفیجویانه مفسدان

;(Bauhr and Grimes, 2012
پرنیان و همکاران)1396 ،

کامل بودن اطالعات

5

آگاهسازی عمومی

6

مشتارکت عمومی

7

۸

9
10

11

تعریف

منبع

«واقعی بودن» در ارائه اطالعات به ذینفعان

میزانی که خالفهای کشف شده احتمال دارد تا به
سمع و نظر عامه مردم و گروههای ذینفع برسد.

)(Bauhr and Grimes, 2012

افزایش مشارکت همگانی و به طور ویژه مشارکت

;(Transparency.org, 2018
Chiang Shih, 2010; Cavaye,
)2004

مجازاتهای سخت برای

وجود مکانیزمهای تنبیهی شدید برای مفسدان

مفسدان اقتصادی

اقتصادی به نحوی که بازدارنده باشد.

(Lindstedt and Naurin,
)2006

وجود تکنولوژیهای
ارتباطی و اطالعاتی

شهروندان با دولت برای ریشهکن ساختن فساد

میزان استفاده از تجهیزات الکترونیک ،برای افزایش
دسترسی ذینفعان به اطالعات ،سهولت در بازیابی
اطالعات و سرعت در ارتباط و انتقال اطالعات.

وجود دستگاه قضایی

استقالل دستگاه قضایی کشور از بخش اجرا جهت

مستقل

رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی

وجود روزنامهنگاران
مستقل
ساختار اداری

)(grimmelikhuijsen et al., 2013

عدم وابستگی روزنامهنگاران به جناحهای سیاسی
الگوی روابط بین بازیگران دولتی و غیر دولتی جهت
ریشهکن سازی فساد

)(TI, 2018
;(Bauhr and Grimes, 2012
)TI, 2018
(شاه آبادی و پورجوان13۸9 ،؛
Karhula, 2015; Chiang Shih,
)2010; Robinson, 2015

اگر چه اهمیت ساختار اداری و الگوی حکمرانی در شفافیت توسط پژوهشگران دیگر
(شاه آبادی و پورجوان13۸9 ،؛  )Karhula, 2015; Chiang Shih, 2010; Robinson, 2015نیز
بیان شده است ،اما اینکه باالخره «کدام الگوی حکمرانی برای ارتقاء شفافیت مناسب است؟»،
مورد بررسی قرار نگرفته است .از طرفی ،عدم توجه به الگوی حکمرانی و ساختاری که باید
سیاستهای ارتقاء شفافیت در بستر آن به شکلی همسو اجرایی شوند ،یکی از عواملی است که
میتواند موجب شود تا علیرغم اراده دولتها به منظور ارتقاء شفافیت و بهرهگیری از نتایج مثبت
آن ،اما به خوبی نتوانند آنها را اجرایی کرده و راهگشا بیابند؛ چرا که آنها مبنای شفافی را برای

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 6شماره  ، 4زمستان 1399

138

برنامهریزی و پایهگذاری ابزارهای سیاستی مناسب ،یکپارچه و همراستا برای مبارزه با مفاسد
دولتی و ارتقاء شفافیت ندارند .به همین منظور ،در ادامه ابتدا به تشریح الگوهای مختلف
حکمرانی و سیاستهای هر الگو در ادبیات تحقیق پرداخته شده است.
الگویهای حکمرانی و سیاستهای مرتبط
حکمرانی در مفهوم عام خود به الگوی روابط بین بازیگران دولتی و غیر دولتی و جایگاه
شهروندان در دولت اشاره میکند؛ که میتواند گسترهای از حاکمیتهای به شدت ساختارمند و
کنترلی ،همراه با روابط قانونی (اداره عمومی سنتی )7تا حاکمیتهایی با روابط آزادانهتر و
نظارتهای غیر رسمیتر (مدیریت دولتی جدید ۸و حکمرانی عمومی جدید )9را شامل شود
( .)Howlett, 2011بر اساس مطالعات استفن آزبورن ( )2006تا کنون سه الگوی حکمرانی برای
اداره امور عمومی معرفی شده است )1 :اداره عمومی سنتی :در این الگو ،نقش دولت
تصدیگری و تمرکز اصلی فعالیت اداره بر قانونی بودن و مطابقت با قانون است (دانایی فرد،
1395؛ .)Denhardt, 2011; Howlett, 2011; Howlett, Poocharoen & Kekez, 2017
 )2مدیریت دولتی جدید :در این الگو ،نقش دولت ،راهبری و تمرکز اصلی فعالیت اداره بر
رقابت و حمایت از تمرکززدایی ،کوچکسازی ،و بوروکراسیزدایی است
(.)Denhardt and Catlaw, 2014; Wu and He, 2009; Grandy, 2009
 )3حکمرانی عمومی جدید (حکمرانی شبکهای) :در این الگو ،نقش دولت تسهیلگری و
تمرکز فعالیت اداره بر حمایت از فعالیتهای سازمانی ،تعامل میان بازیگران و استفاده از
ساختارهای پسا(فرا) رقابتی و مبتنی بر الگوهای همکاری است ( Rutgers & Van Der Meer,
 .)2010; Grandy, 2009در جدول ( )2ویژگیهای برجسته هر یک از این الگوها آمده است:
جدول  -2ویژگیهای برجسته و متمایز الگوهای حکمرانی
ردیف

1

2

الگوی حمرانی
الگوی اداره
عمومی سنتی

الگوی مدیریت
دولتی جدید

ویژگیهای برجسته و متمایز الگوهای حکمرانی
دولت تصدیگر

حفظ مشروعیت از طریق تطابق
ظاهری با قانون

یکپارچگی عمودی در دولت

اداره بوروکراتیک

پاسخگویی سلسله مراتبی

تأکید ویژه بر محوریت قانون

اجرای متمرکز در دولت

فرآیندهای غیر قابل انعطاف

تمرکز بر ورودیهای قانونی

دولت برونسپار و راهبر

افزایش کارایی و مقررات زدایی

بوروکراسیزدایی

روابط قراردادی

بازار محور و مشتریمدار

رقابت محور

تمرکز بر نتایج سازمانها

تمرکززدایی و کوچکسازی
دولت

حمایت از شرکتها و
مؤسسات کوچک و متوسط

7 - Traditional Public Administrative
)8 - New Public Management (NPM
)9 - New Public Governance (NPG
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ردیف

الگوی حمرانی

139
ویژگیهای برجسته و متمایز الگوهای حکمرانی

دولت سازماندهنده و تسهیلگر
3

الگوی حکمرانی

ساختار پسا(فرا) رقابتی و مبتنی

شبکهای

بر الگوهای همکاری
ایجاد شبکه سازمانهای دولتی
و غیر دولتی

حفظ مشروعیت از طریق

شهروندمداری و مشارکت

اهمیت بخشیدن به ارزشها

مردمی

پاسخگویی چندجانبه
فرآیندهای منعطف

حمایت ویژه از تعامل میان
بازیگران شبکه
تمرکز بر نتایج و تحقق ارزشها

همچنانکه در جدول فوق مشاهده میشود ،با گذار از حکومت سلسله مراتبی به الگوی
حکمرانی شبکهای ،در سیاستهای دولتها تغییراتی قابل مشاهده است .بر همین اساس ،هاولت
و همکاران ( )2017اشاره میکنند که با آشنایی نسبت به این تمایزات ،پژوهشگران میتوانند با
بررسی اقدامات دولتها و سازمانها ،به سیاستها و ابزارهای سیاستی اجرا شده ،و نوع الگوی
حکمرانی آنها پتی بتبرند ( .)Howlett, Poocharoen & Kekez, 2017هماهنگی بین سیاستها
و الگوی حکمرانی به ویژه در مورد کشورهای موفق بیشتر است ،چرا که شرط موفقیت در اجرا،
انسجام و هماهنگی سیاستها در بستر الگوی ساختاری و حکمرانی است (هدی :1995 ،ترجمه
الوانی و معمارزاده تهرانی .)13۸1 ،در همین راستا ،در پژوهش حاضر ابتدا اقدامات دو کشور
سنگاپور و ایران در زمینه ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد دولتی ،بررسی شد و پس از مقولهسازی
و تحلیل ،با ویژگیهای جدول فوق مورد مقایسه قرار گرفت تا الگوی حکمرانی آنها در ارتقاء
شفافیت مشخص گردد.
روش پژوهش
هدف از این پژوهش یافتن الگوی حکمرانی و سیاستهای مطلوب جهت ارتقاء شفافیت
دولتی در ایران است .برای این منظور با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس استراتژی مقوله
سازی (تدلی و تشکری ،)2009 ،در قالب مطالعه چند موردی ( ،)Yin 2009کشورهای سنگاپور
و ایران مطالعه شدند .این تحقیق ،از نظر هدف «بنیادی ت کاربردی» و از نظر روش اجرا توصیفی
است .گردآوری اطالعات با رعایت کثرتگرایی ،از طریق متن (سند) کاوی مستندات و فایل
مکتوب مصاحبههای عمیق کیفی انجام گرفته است .در بخش سند کاوی ،برای هر یک از
کشورهای سنگاپور و ایران 250 ،فقره سند بررسی شده است؛ که همگی از منابع رسمی و
معتبری همچون اسناد هیئت دولت ،روزنامههای رسمی ،قوانین ،و اسناد سازمانهای عمومی به
دست آمدهاند .به طور مثال ،در جدول زیر بخشی از منابع رسمی بررسی شده در سنگاپور آمده
است:
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جدول  -3مشخصات بخشی از منابع رسمی بررسی شده در سنگاپور
ردیف

منابع و سایتهای رسمی بررسی شده

1

اداره تحقیقات و مبارزه با فساد سنگاپور ()CPIB

www.cpib.gov.sg

2

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ()UNCAC

www.unafei.or.jp

3

روزنامه رسمی «کانال خبری آسیا»

www.channelnewsasia.com

4

روزنامه رسمی «روی خط امروز»

www.todayonline.com

5

انجمن بین المللی دادستانها

www.iap-association.org

6

دفتر نخست وزیر سنگاپور

www.pmo.gov.sg

7

دادستانی کل کشور سنگاپور

www.agc.gov.sg

۸

قانون مبارزه با فساد سنگاپور

-

9

مقاالت پروفسور جان سیو تی یِن چواه

10

آدرس سایت  /توضیحات

استاد بازنشسته علوم سیاسی و فعال حوزه
شفافیت

11

مطالعه و تحلیل مستندات ،زمینه مفهومی مناسبی را برای تدارک مصاحبه با خبرگان فراهم
نمود .محقق به عنوان یک ابزار مکمل برای تکمیل دادههایی که از بررسی مستندات به دست
آمده بود ،با روش نمونهگیری در دسترس 13 ،نفر از خبرگان حوزه سیاستگذاری و مبارزه با
مفاسد دولتی که مشخصات آنها در جدول  4آمده است را انتخاب نمود و به انجام مصاحبه
عمیق از نوع مصاحبه باز با آنها پرداخت .در این مصاحبهها که به طور میانگین هر کدام 2
ساعت و  20دقیقه به طول انجامید ،تالش شد تا ذهن مصاحبه شونده با موضوع تحقیق همراه
گردد و سپس بر اساس اقتضاء ،در حین مصاحبه سؤاالتی پرسیده میشد تا بیشترین اطالعات
در خصوص موضوع کسب شود .چند نمونه از آن سؤاالت در زیر آمده است:
 اداره  CPIBچه کارهایی انجام میدهد تا جامعه ،بخش خصوصی و سایر نهادهای عمومی
در مسیر مبارزه با فساد ،توانمند شوند؟
 اشتراک اطالعاتی و تعامل کاری بین مسئوالن ،نهادها و سازمانها به اندازهای هست که
یکپارچگی در اقدامات علیه فساد دولتی وجود داشته باشد؟
 سازمان معادل یا تقریباً مشابه اداره  CPIBسنگاپور که در ایران مسئول مبارزه با فساد و
ارتقاء شفافیت باشد ،کدام است؟
 برای تدوین الگوی مطلوب ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران ،چه اقدامات و سیاستهای
دیگری باید مد نظر باشد؟

10 - Jon Siew Tien Quah

 - 11استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور و از فعاالن حوزه شفافیت و مبارزه با فساد که پروژههای متعددی را
برای سازمان شفافیت بین الملل تکمیل کرده است (.)The University Of Melbourne, 2018
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جدول  -4مشخصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
سابقه تخصصی

ردیف

جنس

سن

تحصیالت

پست و حوزه کاری

1

مرد

53

دکتری مدیریت صنعتی

رئیس دیوان محاسبات کشور

29

2

مرد

33

لیسانس حسابداری

حسابرس دیوان محاسبات کشور

7

3

مرد

45

کارشناسی ارشد بازرگانی

پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی

20

4

مرد

4۸

دکتری آینده پژوهی

کارمند سازمان بازرسی کل کشور

23

5

مرد

47

لیسانس حسابداری

کارمند سازمان حسابرسی

25

6

مرد

43

کارشناسی ارشد حقوق

دادیار مجتمع قضائی

14

7

مرد

33

کارشناسی ارشد بازرگانی

مشاور مرکز مشاوره معاونت اجتماعی انتظامی

13

۸

مرد

31

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارمند وزارت دفاع

7

9

مرد

53

کارشناسی ارشد بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری

24

10

مرد

40

کارشناسی ارشد حسابرسی

کارمند سازمان حسابرسی وزارت دفاع

1۸

(سال)

11

مرد

43

دکتری حقوق جزا

وکیل پایه یک دادگستری

17

12

مرد

40

کارشناسی ارشد مالی

کارمند بازرسی وزارت دفاع

12

13

مرد

45

دکتری حقوق بین الملل

کارمند اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه

20

پس از تهیه متن مصاحبهها و اتمام گردآوری ،عملیات کدگذاری دادهها و برچسب زنی اسناد
و مصاحبهها انجام گرفت؛ و پس از مرور و دستهبندی مفاهیم ،مقتوالت فتترعی و اصتلی1۸9 ،
مفهوم (کد) 25 ،مقوله فرعی ،و  9مقوله اصلی استخراج گردید .برای اطمینان از کیتفیتت تحقیق
از چتند روش استفاده شد .اول اینکه مطابق با توصیه لینکلن و گوبا ،)19۸5( 12متن به دفعات
و به طور دقیق مطالعه گردید و جمله به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد .مورد دیگری که موجب
اعتبارپذیری تحقیق میگردد ،بازبینی و نظارت خبرگان بر فرآیتندها ،طبقهبندی دادهها و نتایج
به دست آمده است (عادل مهربان1394 ،؛  .)Harper and Cole, 2012به همین منظور ،جدولی
متشکل از واحدهای تحلیل شده و نتایج مستخرج از بررسی آنها در قالب مفاهیم ،مقولههای
فرعی و مقولههای اصلی در اختیار  5نفر از خبرگان حوزه نظارت و مدیریت دولتی قرار گرفت
و از آنها تقاضا شد:
 )1چنانچه مفاهیم استخراج شده از متنی که در ستون «واحد تحلیل» آمده است نیاز به حذف،
ادغام و یا ویرایش دارد ،اصالح الزم را اعمال نمایید.
 )2چنانچه عنوان مقوله فرعی نیاز به حذف ،ادغام و یا ویرایش دارد ،و یا اگر مفاهیم جای
گرفته در هر مقوله فرعی با آن مقوله انطباق ندارد ،اصالح الزم را اعمال نمایید.

12 - Lincoln &Guba
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 )3چنانچه عنوان مقوله اصلی نیاز به حذف ،ادغام و یا ویرایش دارد و یا اگر مقولههای فرعی
جای گرفته در هر مقوله اصلی با آن انطباق ندارد ،اصالح الزم را اعمال نمایید.
در این مرحله پس از انجام ویرایشهایی که نمونهای از آنها در زیر آمده است ،نتایج مورد
تأیید خبرگان قرار گرفت:
 دادهها در قالب  16۸مفهوم (کد) نهایی 24 ،مقوله فرعی و  9مقوله اصلی طبقهبندی شد.
 عنوان پنجمین مقوله اصلی که قبالً «تعادل قدرت و اختیارات مدیران و کارکنان» انتخاب
شده بود ،به «نظارت و تعادل» تغییر یافت.
 عنوان مقوله فرعی کد  07که قبالً «استفاده از ظرفیت نظارتی شهروندان» انتخاب شده بود،
به «مشارکت با شهروندان» تغییر یافت.
 عنوان مقوله فرعی کد  25که قبالً «یکپارچگی و هوشمندسازی دپارتمانهای سازمانی»
انتخاب شده بود ،به «یکپارچگی و هوشمندی درون سازمانی» تغییر یافت.
مشخصات ختبرگان در جدول  5و نمونهای از یک مقوله اصلی ،به همراه مقوالت فرعی و
مفاهیم مرتبط با آن ،در جدول  6آمده است:
جدول  -5مشخصات جمعیت شناختی بازبینیکنندگان
ردیف

جنس

سن

تحصیالت

پست و حوزه کاری

سابقه تخصصی (سال)

1

مرد

43

دکتری حقوق جزا

وکیل پایه یک دادگستری

17

2

مرد

44

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارمند وزارت دفاع

23

3

مرد

3۸

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناس رسمی دادگستری

5

4

مرد

35

دکتری مدیریت دولتی

پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس

۸

5

مرد

31

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارمند وزارت دفاع

7

جدول  -6یک نمونه مقوله سیاستی پس از اصالحات و اعمال نظر خبرگان
ردیف

منبع کد

مفهوم (کد)

1

C1, C3, C8, C9,
C15, C23

ارتباط نزدیک واحدهای سازمانی

2

C6, C7, C17, C19,
C21, C24, C33

انتقال اطالعات مستمر و به موقع بین واحدها جهت

3

C5, C28, C18, C29,
C31, C32, C36, C37
C2, C44, C46

5

C11, C12, C39

6

C13, C40, C48, C49

4

حفظ هوشمندی و یکپارچگی
امکان فعالیت آگاهانه با پوشش اطالعاتی

مقوله فرعی
یکپارچگی و
هوشمندی
درون
سازمانی

پشتیبانی اطالعاتی مستمر واحدهای سازمانی
اشتراک اطالعات و تخصص برای حفظ

یکپارچگی و

یکپارچگی و هماهنگی اقدامات با نهادهای دیگر

هوشمندی
شبکه

اقدام مشترک و نزدیک با سایر نهادها و بازیگران شبکه

مقوله اصلی

همکاری
برون سازمانی

یکپارچگی
هوشمند
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پس از تحلیل محتوای اقدامات سنگاپور و ایران ،نتایج با ویژگیهای متمایز الگوهای
حکمرانی که در بخش بررسی پیشینه تحقیق در جدول  2بیان شد ،مورد تطبیق قرار گرفت و
مشخص شد که الگوی سنگاپور از نوع حکمترانی شبکهای و وضع موجود در ایران از نوع
حکمرانی سنتی میباشد .این نتیجهای بود که از سوی تمامی اعضای مندرج در جدول ،5
صحهگذاری شد .به منظور ارزیابی اعتبار و پایایی تحقیق و اطمینان از صحت یافتهها ،به دو
روش محاسبه پایایی بازآزمون و ضریب کاپای کوهن نیز عمل شد .در هر دو روش ،تعداد 3
مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب گردید .در روش بازآزمون ،هر کدام از مصاحبهها پس از گذشت
 15روز مجدداً توسط پژوهشگر کدگذاری شد و بر اساس فرمول محاسبه آن (خواستار،)13۸۸ ،
پایایی بازآزمون  0/۸4برآورد گردید .با توجه به اینکه این میزان بیشتر از  ./60است ،میتوان
کدگذاریها را مورد تأیید و قابل اعتماد دانست ( .)Kvale, 1996در روش محاسبه ضریب کاپای
کوهن از یک پژوهشگر آشنا با موضوع تحقیق با سطح تحصیالت دکتری درخواست شد تا به
عنوان همکار کدگذار ،سه مصاحبه را کدگذاری نماید .بر اساس فرمول محاسبه ضریب کاپای
کوهن (خواستار ،)13۸۸ ،پایایی بین دو کدگذار  0/7۸برآورد شد که مطابق با رهنمود لندیس و
کوخ ( ،)1977میتوان شدت توافق را زیاد و تحقیق را پایا و معتبر دانست.
یافتههای تحقیق
همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ،مطابق با نظر هاولت و همکاران ( )2017میتوان با
توجه به خطمشیها و ابزارهای سیاستی که از روی ماهیت اقدامات و فعالیتهای دولتها و
سازمانها قابل شناسایی است ،نوع الگوی حکمرانی را مشخص کرد .این مطالعه نشان داد که
کنترل فساد و ارتقاء شفافیت اقتصادیِ دولت ،در حتوزه سیاستها و خطمشیهای اداری دارای
 9بعد و  24مؤلفه است که در شکل ( 2الگوی مطلوب) ارائه گردیده است .مطابق با بررسی به
عمل آمده ،سیاستهای موجود در الگوی مطلوب ،دارای ماهیت مشارکتی و در چارچوب
ساختار شبکهای فرارقابتی تشخیص داده شد که به خوبی بیانگر الگوی حکمرانی شبکهای است.
بنابراین مشخص شد که الگوی حکمرانی مطلوب برای ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت ،الگوی
حکمرانی شبکهای است .در حالی که ماهیت خطمشیها و سیاستهای به کار رفته در ایران با
الگوی اداره عمومی سنتی منطبق بود .به طور مثال ،بررسیها نشان داد که در سنگاپور اداره
 CPIBفرماندهی شبکه مبارزه با فسادی را بر عهده دارد که تمامی مجریان ،شهروندان و سایر
بازیگران صحنه مبارزه با فساد در آن حضور فعال دارند .در حالی که در ایتران مبارزه با فساد
توسط سازمانهای مختلفی همچون ستازمان بتازرسی کتل کتشور ،دیتوان محتاسبات ،سازمان
برنامه و بودجه ،و  ،...به صورت جزیترهای و در قالب ستاختتار سلسلهمراتبی انجام میگرفت.
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شکل -2الگوی شفافیت اقتصادی در ایران.
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برای آشنایی با یافتههای تحقیق که در شکل  2آمده است ،در جدول زیر ابعاد الگوی مطلوب
شفافیت اقتصادی دولت تشریح شده است:
جدول  -7تعریف ابعاد  9گانه الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران
بعد سیاستی
یکپارچگی هوشمند
افزایش مشارکت

تعریف
تعامل و هماهنگی تمام بازیگران شبکه با محوریت سازمان اصلی متولی مبارزه با فساد به
نحوی که یک پیکر واحد در مبارزه با فساد تشکیل گردد.
افزایش همکاری بین همگی اعضای شبکه ،جهت خطمشیگذاری،
آموزش ،نظارت و مبارزه با فساد

نتیجهگرایی با محوریت

اقدام در راستای تحقق اهداف و ارزشهای عمومی به نحوی که معضل تأکید مفرط بر

ارزشهای عمومی

مطابقت ظاهری اقدامات با قوانین به وجود نیاید..

افزایش انعطاف پذیری
نظارت و تعادل
شفافیت اجرایی
شهروندمداری
کارایی و اثربخشی
توانمندسازی

بازنگری مستمر در ساختار ،فرآیندها و روشها در طول زمان و در تقابل مؤثر با فساد .با
تغییرات محیطی فساد و ترفندهای به روز مفسدان.
عدم تمرکز قدرت اجرا و نظارت در یک نقطه به هنگام
تقسیم قدرت میان افراد ،مسئوالن و سازمانها.
وجود رد پای شفاف ،قابل تشخیص ،و ملموس برای نهادها و
مسئولین مبارزه با فساد به نحوی که اقدامات آنها به خوبی قابل ارزیابی باشد..
جلب اعتماد عمومی با قراردادن مدل بر محوریت
خدمت به شهروندان و تأمین منفعت عمومی.
برخورد سریع ،دقیق و عادالنه با فساد دولتی و
ارائه گزارش اقدامالت در کمترین زمان ممکن
در اختیار قرار دادن هر آنچه که اعضای شبکه نیاز دارند تا
به خوبی و راحتی نقش خود را در مبارزه با فساد عملیاتی سازند.

با توجه به یافتههای پژوهش ،مشخص گردید که برای ارتقاء شفافیت اقصادی در سنگاپور
یک شبکه جامع که «نظارت اثربخش»« ،تعادل قدرت و اختیارات» و «یکپارچگی و هوشمندی»
برایش مهم است با محوریت یک سازمان منحصر ،به نام اداره  13CPIB1تشکیل شده است تا
تمامی مجریان ،شهروندان و سایر بازیگران صحنه مبارزه با فساد در آن حضور فعال داشته باشند.
یافتهها نشان داد که باید برای «توانمندسازی» و تقویت کلیه بازیگران شبکه و «افزایش همکاری
و مشارکتشان» برنامهریزی نمود .همچنین باید دقت نمود که ماهیت فرآیندها و روشها ،ساختار،
و عمل کارکنان و مجریان «منعطف» باشد نه اینکه در چارچوبها و ساختارهای سخت و غیر
قابل تغییر که با ماهیت محیطی به شدت متغیر فساد تناسبی ندارد و توان سیستم را در حل
معضل فساد میکاهد ،آنها را محصور نمود و آنها را فاقد ویژگی آزادی عمل برای مقابله
13 - Corrupt Practices Investigation Bureau
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اثربخش با فساد کرد .دیگر سیاستی که برای ارتقاء شفافیت مهم است« ،نتیجهگرا بودن و اهمیت
دادن به ارزش های عمومی» به جای تأکید صرف و محدود شدن به متن ظاهری قوانین است.
زمانی که سازمان وظیفه محور است یعنی بر رعایت فرآیندها و دستورالعملها و مطابقت ظاهری
آنها با قوانین تکیه میکند .این در حالی است که اگر سازمان به صورت ارزش محور طراحی
شود ،مشخص میگردد که ظاهرسازی قانونی یک شیوه معمول و مرسوم است که مفسدان
اقتصادی برای پنهان سازی فساد خود از آن استفاده میکنند .لذا یک سازمان ارزش محور برای
کشف مفاسد اقتصادی چارهای جز ژرفنگری و جستجوی فساد نمیبیند .چنین سازمانی به
دنبال کنار زدن پردههای ظاهری برای پی بردن به الیههای مخفی فعالیتها رفته و با بررسی
همه ی تخلفات از حیث احتمال بروز فساد دولتی ،به طور مستمر به دنبال آن است که یک گام
جلوتر از شگردهای مخفیسازی مفسدان اقتصادی قرار داشته باشد .از طرف دیگر ،مشکالت و
خألهای قانونی امری اجتناب ناپذیر در همه جای دنیاست و تنها با در نظر گرفتن هدف وجودی
قوانین و نتایج مد نظر قانونگذار است که کارگزاران و بوروکراتها میتوانند مبتنی بر نتیجهگرایی
عمل نموده و خألهای قانونی را پوشش دهند .البته در راستای دستیابی به نتایج ،باید «شفافیت
اجرایی» سر لوحه کار قرار گیرد تا عالوه بر ثمرات معمول شفافیت ،آنجا که بوروکرات باید
فراتر از متن قانون عمل کند تا یک خأل قانونی را پوشش دهد ،اقدامات او از گذرگاه ارزش
عمومی« ،شهروند مداری» ،و «کارایی و اثربخشی» مورد ارزیابی ناظران مستقل و شهروندان قرار
گیرد .این در حالی است که بر اساس یافتههای تحقیق مشخص شد که در ایران عمل مبارزه با
فساد توسط سازمانهای مختلفی همچون سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات ،سازمان
برنامه و بودجه ،و  ،...به صورت جزیترهای و در قالب ساختار سلسلهمراتبی انجام میشود و
صرفاً بر «یکپارچگی عمودی و سلسلهمراتبی در داخل هر سازمان» تأکید میگردد .در این میان
به جای تأکید بر گردآوری کلیه بازیگران شبکه و توانمندسازی همگی آنها ،تنها بر
«توانمندسازی مجریان مبارزه با فساد» و «مدیران و کارکنان سازمانها» دقت شده و به طور مثال
از توانمندسازی شهروندان غفلت میشود .در ایران سازمانهای مجری مبارزه با فستتاد بر
«وظیفهگرایی با محوریت قانون» تأکید میکنند که به دلیل خألهای قانونی و تغییرات مستمر
محیط فساد و به روز شدن مداوم ترفندهای مفسدان ،اثربخشی فعالیتهای ضد فساد را کاهش
میدهد .به عبارت دیگر ،در رسیدگی به مفاسد اقتصادی ،صرف ًا بر برقراری نظم در روال
رسیدگیها بر مدار«متن ظاهری قانون» تأکید میشود.
نتیجهگیری
همانگونه که یافتهها و نتایج تحقیق نشان داد ،تأثیر مثبت الگوی حکمرانی به طور عام و
الگوی حکمرانی عمومی جدید (حکمرانی شبکه) به طور خاص بر شفافیت اقتصادی دولت را
میتوان تأیید نمود .در این تحقیق اوالً تمامی مکانیزمهای سیاستی سنگاپور برای ارتقاء شفافیت
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اقتصادی همراستا با ادبیات تحقیقی حوزه شفافیت و مبارزه با فساد دولتی ( Hin, 2011; Howlett

 )et al., 2017: 489; Howlett, 2011; Rutgers & Van Der Meer, 2010; Grandy, 2009بود
و ثانیاً همسویی این مکانیزمهای سیاستی با الگوی حکمرانی شبکهای نیز با ادبیات تحقیق کامالً
مطابقت داشت .چرا که یافتههای حاصل از بررسیها و مطالعات انجام شده نشان داد که در
سنگاپور ،توانمندسازی نهادهای رسمی مبارزه با فساد ،شهروندان ،دستگاههای عمومی و بخش
خصوصی ،و ترغیب آنها به مشارکت برای مبارزهی همه جانبه و قدرتمند با فستاد از سیتاست-
های مهم برای ریشهکن سازی فساد است و این نتایج همراستا با ادبیاتی است که بیان میکند
در الگوی حکمرانی شبکهای به خدمات و محصوالت به عنوان محصول مشترکی نگاه
می شود که باید با تعامل مشترک بخش دولتی ،خصوصی ،غیر انتفاعی و شهروندان تولید شود
( .)Howlett et al., 2017همچنین ادبیات مزبور اشاره میکند که چون کیفیت ،کارایی ،اثربخشی
و نتیجهگرایی اهمیت دارد ،در کنار تالش برای «افزایش مشارکت» ،بر «توانمندسازی شهروندان
و سایر بازیگران شبکه» (داناییفرد1395 ،؛ )Stoker, 2006; Howlett et al., 2015
در یک ساختار شبکهای تعاملی در راستای دستیابی به یک محصول مشترک تالش میشود
( .)Howlett et al., 2015در دیگر نتیجه پژوهش حاضر مشخص شد که یکی از سیاستهای
الزم برای ارتقاء شفافیت اقتصادی ،نتیجهگرایی با محوریت ارزشهای عمومی است؛ و این
ویژگی منحصر به فردی است که بر اساس ادبیات حوزه الگوی حکمرانی ،مختص الگوی
حکمرانی شبکتهای و تئوری مدیریت ارزش عمومی بر شمرده شده است (Denhardt, 2011؛
دانایی فرد .)1395 ،در نتیجه بعدی در تحقیق حاضر مشخص گردید که برای افزایش شفافیت
اقتصادی در دولتتها باید نهادهای متولی مبارزه با فستاد از ستاختارهای انعطافپذیر بهره ببرند؛
و این خاصیت نیز مطابق با ادبیات تحقیق ،از دیگر ویژگیهای الگوی حکمرانی شبکهای است
(دنهارت و دنهارت2011 ،؛ به نقل از :دانایی فرد1395 ،؛  .)Howlett et al., 2017مسئله اخیر بر
اساس یافتهها ،از جمله معضالت اصلی دیگر ارتقاء شفافیت در ایران است .در ریشهکن ساختن
فساد دولتی ،نباید ماهیت ابزاری ساختار سازمانی که وسیلهای برای دستیابی به اهدف است،
تغییر یافته و به جای ابزار سیاستی ،به هدف تبدیل شود .باید توجه داشت ،همچنانکه یافتهها
مشخص کرد و ادبیات تحقیق نیز بر آن صحه میگذارد ( Hin, 2011; Rutgers & Van Der
 ،)Meer, 2010; Grandy, 2009فساد ماهیت به شدت متغیری دارد و با ساختارهای سخت و
ثابت در گذر زمان نمیتوان به مبارزه مؤثر با پدیدهای پرداخت که دائماً در حال پیچیدهتر شدن
و به روز شدن است.
توصیههای سیاستی
در سنگاپور وظیفه مبارزه با فساد با محوریت اداره  CPIBاجرا میشود و در ایران ،اگرچه
سازمانهای متعددی به طور انفرادی وظیفه خود را در قبال مبارزه با فساد انجام میدهند ،اما
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خبرگان تحقیق بر قابلیت سازمان بازرسی کل کشور در انجام وظایفی همچون اداره  CPIBاشاره
نمودند .به همین دلیل و بر اساس توصیه خبرگان ،در این بخش پیشنهادات سیاستی با محوریت
سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش فاصله تا وضعیت مطلوب ارائه شده است:
 )1سازمان بازرسی کل کشور الگوی حکمرانی خود را از نوع سنتی به حکمرانی شبکهای
تغییر دهد و تمامی سیاستها و ابزارهای سیاستی خود را در قالب یک بسته سیاستی هماهنگ
با این الگوی حکمرانی که در قالب مدل مطلوب مقاله حاضر (شکل )1تشریح شده است ،طراحی
و اجرا کند )2 .همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد ،توصیه میشود به توانمندسازی مجریان
مبارزه با فساد و سایر بازیگران این شبکه اهمیت ویژهای داد .به طور مثال مأموران سازمان
بازرسی کل کشور را میتوان در حکم ضابط قضایی قرار داد تا از مزایای بازجویی تخصصی از
متهمان بهرهمند گردند .یا میتوان به شهروندان آموزشهای مستمر داد و از افشاگران مفاسد
اقتصادی در برابر اقدامات تالفیجویانه حمایت نمود )3.یکی از سیاستهای مدل مطلوب،
یکپارچگی هوشمند بود .از آنجایی که در سازمان بازرسی تأکیدات صرفاً بر یکپارچگی عمودی
در داخل سازمان است ،توصیه میشود سازمان بازرسی کل کشور به اشتراک اطالعات و افزایش
تعامالت با سایر سازمانها و بازیگران شبکه بپردازد ،به نحوی که بین این سازمان و سایر
بازیگران مؤثر در مبارزه با فساد ،یک شبکه همکاری یکپارچه تشکیل شود )4.توصیه میشود،
سازمان بازرسی ،افزایش مشارکت با شهروندان و سایر بازیگران فعال در شبکه ضد فساد را در
دستور کار قرار دهد .به طور مثال ،سازمان بازرسی کل کشور میتواند اپلیکیشنهایی را طراحی
کند و در اختیار شهروندان قرار دهد که بتوانند با سهولت هر چه بیشتر مستندات را به لحظه و
حتی به صورت زنده برای مأموران سازمان بازرسی ارسال کنند )5 .توصیه میشود ،سازمان
بازرسی کل کشور به جای تمرکز بر تطابق ظاهری موضوعات با قوانین ،با توجه به اصل نتیجه-
گرایی و با محوریت قرار دادن ارزشهای عمومی اقدامات خود را ارزیابی نماید )6 .در زمینهی
شهروندمداری توصیه میشود ،سازمان بازرسی کل کشور از نظرات مردم بیشتر استقبال کند و
اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب نماید .به طور مثال ،سازمان مزبور شرایطی را فراهم کند
که مردم بتوانند ایرادات قانونی و اجرایی فراهم کننده فرصت فساد را به سازمان گزارش کنند؛
و این اطمینان را به مردم دهد که تمامی پیشنهادات تا به نتیجه رسیدن پیگیری شده و نتیجه در
بازهی زمانی مشخصی در اختیار مردم قرار میگیرد.
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